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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  :يادداشت

وپ  ه جنگ ت رد، ب تھاجم ھمه جانبه ای را که امپرياليزم با تمام شدت وحدت عليه مردم ما به پيش می ب
ه وتانک محدود نگرديده در ساير عرصه ھا  ر حمل نيزبه وسيله عمال خويش ھست و بود مردم ما را زي

د ه اسالم سياسی در . قرار می دھ اتی ک ه جناي ر پاي ردم وب زون م ر روز اف تفاده از فق ا اس ه ب از آن جمل
ان خويش  غ ادي ه تبلي افغانستان مرتکب آن گرديده، مسيونر ھای مذھبی درحمايت کشور ھای متجاوز ب

رآورده سازندواسالم زدائی آشکار اشتغا د می . ل دارند؛ تا باشد با تغيير دين اھداف خويش را ب ھر چن
ز امر خصوصی تلقی  را ني توان درحدی دين را امر خصوصی افراد دانسته، تصميم گيری در مورد آن
ار شما  ن نوشته ارزشمند را در اختي ا اي رآن داشت ت ا را ب ه م ری آگاھان نمود با آنھم اھميت تصميم گي

  .گرانقدر قرار دھيمخوانندگان 
 AA-AA                         پورتال 

  
  

  کارل کائوتسکی
  احمد خزاعی: ترجمه

  
  

  بنيادھای مسيحيت
  ادامه گذشتهبه 

  شخص مسيح: دفتر نخست
  

  مجادله بر سر مفھوم مسيح: سومبخش 
  

 مسيح در بھترين حالت بيش از آنچه که تاسيتوس به ما می  یمسيحيت نخستين در بارهھای  ھسته واقع گرايانه گزارش
در اين . الھام از او شکل گرفتبری اعدام شد که فرقه مسيحيان با ميااين است که در زمان تايبريوس پو آن : گويد نيست

مردم می داد، ھنوز که ھنوز است، نمی توانيم ھيچ چيزی که   ھائی به آموزشن پيامبر چه می کرد و چه رد که ايمو
توانسته است  نمی گمان  شور و غوغائی که گزارش ھای  مسيحيان نخستين وصفش را می کنند بی. قطعی باشد بگوئيم

، وگر نه  يوسفوس، که اين ھمه چيزھای پيش پا افتاده را روايت می کند، بدون شک از اين گزارش ھا ناشی شده باشد
. ترين توجھی از سوی معاصرانش را به خود جلب نکرد  کوچک اوتبليغات مسيح و اعدام. چيزی می گفتدر مورد آن 

او را  قھرمان يا مرشد خود می دانست، اھميت شخص او با رشد  يک فرقه ی تھييج گر بود کهحقيقتا فرداما اگر مسيح 
 اکنون ھاله ای از افسانه ھا حول اين شخص شروع به شکل گرفتن کرد، . افزايش می يافت می بايستفرقه مزبور

 . ھاله ببافندکه مرشدشان گفته باشد، در تار وپود اينمؤمنان دو آتشه شروع به اين کردند که ھرچه دلشان می خواست 
ھای موجود در درون اين فرقه بيشتر سعی کردند آن  ، جرياناضافه می شدآرمانی کردن   جريانھر چه بر عمر اين

ھا ين منظور که اقتدار مسيح را به اين چيز، به اخصيصه ھائی را که در نظرشان گرامی بود به تصوير موجود بيفزايند
، سانه ھا ترسيم شده بود، وابتدا دھن به دھن می گشت و سپس به نوشته در آمدآن گونه که در افتصوير مسيح، . ببخشند

ھائی شد که اين فرقه جديد در ذھن خود  نسان، تبديل به مظھر تمام آرمان ابر ابيش از پيش تبديل به تصوير يک
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ندگانه آن ديگر با ھم  چرا که خصوصيات چشداما اين تصوير در اين فرايند دچار تناقضی روز افزون   .پرورانده بود
  .نمی خواند

  
تسلط يافته بر آن تبديل به کليسائی فراگير شد که يک گرايش معين  و فرقه از تشکلی استوار برخوردارھنگامی که اين 

د که آن را اصيل می ته ھای نخستين مسيحی  بو نوشمجموعه متونی ثابت، فھرستی ازبود، يکی از وظايفش تشکيل 
تمام انجيل ھا وديگر نوشته ھائی . خوانی داشت  طبيعتا شامل آثاری می شد که با گرايش مسلط ھماين مجموعه. شناخت

، جعلی که نمی توان کامال به ، قالبی"کفرآميز"به عنوان چيزھائی دست می دادند ه تصويری ديگر گونه از مسيح بکه 
و نسخه شده ه اعالم مکن بود ممنوعاقع تا آنجا که ميع نمی شدند، در وزاين نوشته ھا ديگرتو. آنھا اطميان کرد نفی شدند

 آثاری که جزو اين مجموعه . به ھمين جھت تعداد معدودی از اين نسخه ھا بدست ما رسيده اند.شدندھا نابود  ھای آن
ام  انجسطحی چنان  خوشبختانه اين کاراام. خوانی داشته باشند شدند تا در حد امکان ھم" ويرايش"پذيرفته شدند سپس 

  .سير اين تحول را بر مال می کنندم می شوند و هاين جا و آن جا ديد، خوان ای ناھم شد که رد پاھای اوليه، توصيف
  

حول روابط اجتماعی ت.  ش که يک دست کردن عقايد در درون خود بود نرسيد و نمی توانست ھم برسد اکليسا به ھدف
ی  که در تصويرئی تضادھات و به برک.  در کليسا پديد می آوردھای نوينی را پيوسته انواع واقسام نظريات و حرکت

، اين گرايش ھای  که کليسا آن را به رسميت شناخته بود به رغم ھمه ويرايش ھا و تصفيه ھا باقی مانده بودند مسيحاز
 به اين .ه قرار دادمتنوع ھميشه می توانستند چيزی را در آن تصوير پيدا کنند که می شد به عنوان تکيه گاه مورد استفاد

ترتيب نبرد تضادھای اجتماعی در چارچوب  کليسای مسيحی به صورت مجادله ای محض بر سر تفسير کلمات مسيح 
 که در  )و غالبا خونين(تمام جنگھای بزرگ نند که نگرفکر می ک، و تاريخ نويسان سطحی آغاز به خودنمائی کرد

 تاثر که خود جز نشانه ای - نبوده انداند  چيزی جز جنگ بر سر کلمات راه افتاده ه قلمرو مسيحيت زير پرچم مذھب ب
ھائی که در آن  ای اجتماعی به سطح حماقت محض انسان اما ھر جا که يک پديده توده.  نيست حماقت بشر ازانگيز

که نتوانسته است  است وانی منقد و مشاھده کننده ایتنھا نشان دھنده ناتفرضی قت شرکت دارند تنزل می يابد، اين حما
سو کند و ته وتوی شرايط مادی و نيروھائی را  نظرش عجيب و غريب می آمده است ھمه چه که ب تفکر خود را با آن

رقه ھای مختلف مسيحی به جان ھم می افتاده ھر وقت که فاين يک قاعده است که . که در بطن آن نھفته اند در بياورد
                                                               .بوده است بر سر تفسير سخنان مسيح در ستيز با ھمھا بوده است که  منافع حقيقی آناند 

  
، ستيز بر سر نحوه ادراک  کشيشیدرست است که با پاگرفتن شيوه ھای نوين تفکر و با به محاق افتادن شيوه تفکر

 و به مو از ماست کشيدن محض از سوی الھيون تبديل شده است، که ود را بيش از پيش از دست دادهھميت خا مسيح 
ھا، البته، در اذاء پولی  اين. درست برای اين پول می گيرند که شيوه تفکر آخوندی را تا آنجا که می شود زنده  نگھدارند

  .که می گيرند بايد کاری بکنند
  

، به جدال کار می بندده ھای پژوھش تاريخی و تحليل منابع رادر مورد نوشته ھای انجيلی ب وشنقد متاخر انجيل، که ر
عمدتا ده است؛ اما از آنجا که اين کار،تصوير سنتی مسيح را متزلزل کر. استر سر شخضيت مسيح چرخشی تازه داده ب

خصوص توسط  و ب،توسط ديگران و سپس *، از موضعی که نخست توسط برونو بائرته، از سوی الھيون صورت گرف
آين موضعی بود حاکی از اين که با توجه به وضعيت منابع، ھيچ دريافت نوينی . ، اتخاذ شده  کوتاه آمده است*کالتف.آ

 جستجو برای دست يافتن به چنين دريافت نوينی را دنبال می کند، و ،نقد نوين انجيل.  ارائه داداز مسيح را نمی توان 
 ھر يک از الھيون  آرمان: قرون پيشين به آن رسيده بودمسيحيت در   نتيجه ای می رسد که تمامی قلروواره به ھمانھم

ھای قرن دوم از  توصيف ھای قرن بيستم، مثل توصيف  .ھا  و روحيات خود را در تصوير مسيح ترسيم می کرد
گان اين توصيف ھا می خواھند که مسيح چه را که سازند مسيح، نه آن چه را که مسيح حقيقتا آموزش می داد، بلکه آن

  .  نشان می دھند،آموزش داده باشد
  

  :ھا انگشت می گذارد بر اين خيالپردازیکالتف تيزبينانه 
  
از ديدگاه الھيات اجتماعی ادراک مسيح متعالی ترين بيان ھر نيروی فعال اجتماعی و اخالقی در ھر دوران است؛ و "

 کھنه اش و جال يافتنش با رنگ ، در رنگ باختن   خصيصه ھای ز سر گذرانده استاين ادراک مدام ادر تبدالتی که 
  از اوج آرمان--تحوالت حاصله در زندگی معاصر در دست داريم ھای نو،  ظريف ترين ابزار را برای اندازه گيری 

دارد، را ری يونانی تفکماين تصوير از مسيح گاه خط و خطوط . ھايش ھای معنويش گرفته تا اعماق مادی ترين کنش
،  صنف فئودال را در يک روستا، استاد کار و گاه خط و خطوط تفکر ارباب راگاه خط و خطوط تفکر امپراطور روم

ند، ھمواره زنده و  ا و اين   خصيصه ھا ھمواره حقيقی. رشھروند آزاد راروستائی زجر کشيده و يا خط و خطوط تفک
 ھای فقط وفقط خصيصه ھای دوران خودشان خصيهکه  بر عھده نگيرند ثابت کنند یمکتبمادامی که الھيون ، جاندارند

ظاھری تاريخی  دست باال يش اين است که اين خصيصه ھا از اين واقعيت .مسيحی ھستند که در انجيل ھا مذکور است
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حتی متناقض ترين رو به  گسترش يافتن و شکل گرفتن بود واگراترين و که ھنگامی که جامعه مسيحی بخود می گيرد 
. ھائی داشتند نيروھا با يک ديگر ھمکاری داشتند، و ھر کدامشان با نيروھائی که امروز دست اندر کارند شباھت

 اما ھنوزھم برخی از خصيصه ھای .تصويری که ما از مسيح در دست داريم در نگاه نخست بسيار متناقض می نمايد
 زمان ماست که اما اين فقط بيان تضادھای درونی.  کارگری  را در بر داردقديس قديمی يا پادشاه آسمانی، با حتی رھبر

  ."با اين تضادھا عجين است
  

  : و پيشتر گفته است
  
 ب داوود اشتراوس است روی منتخبات مزبورالھيات مدرن قيچی ھا را بنا بر روشی انتقادی که محبواکثر نمايندگان "

 که د گمان می رود  باقی می مانو دور انداخته می شود، و ان چه  شدهچيدهبخش اسطوره ای انجيل ھا  : بکار می برند
ير است خيلی الغر از آب ھای الھيون ناگز  تاريخی ھم در دستاما سرانجام حتی ھمين ھسته . ھسته تاريخی آن باشد

 خالی شده است که ھر پروتستان تبديل به بشکه ای تونام مسيح، درغياب ھرگونه دقت تاريخی، برای الھيون ...در آيد
يکی مسيح را ھوادار خيلی امروزی اسپينوزا می کند، ديگری از او يک . متالھی افکار خود را در آن می ريزد

اين . سوسياليست می سازد، و در ھمان حال الھيات رسمی حرفه ای بالطبع به او در پرتو مذھبی دولت مدرن می نگرد
 ھائی که امروزه مدعی داشتن جايگاھی  پيش به عنوان نماينده تمام آن کوششبيش ازاواخر رسم شده است که مسيح را 

  ]١٠." [ندن ھستند جا بزطراز نخست در الھيات پروس بزرگ
  

چندان نيازی به پژوھش در باره ) سکوالر(پس ھيچ جای تعجب نيست که به اصطالح تاريخ نگاری دنيوی گرا 
 اگر .ع شود که مسحيت آفريده يک شخص واحد بوده است ديدگاه شروی بيند اگر که از اينسرچشمه ھای مسيحيت نم

اين نظر درست می بود ما می توانستيم مطالعه در باره پيدايش مسيحيت را ول کنيم و توصيف آن  را به متالھان شاعر 
  .مسلک خودمان واگذار کنيم

  
 بلکه محصول يک جامعه ص تک و تنھا به مذھبی جھانی فکر می کنيم که نه محصول يک ابرشخاما به محض اين که

و . ند ا اوضاع و احوال اجتماعی در زمان پيدايش مسيحيت کامال شناخته شده و معلوم.است موضوع فرق می کند
 دقت می توان از روی نوشته ھای متعلق به مسيحيت نخستينه سيحيت آغازين را تا اندازه ای بخصلت اجتماعی م

  .مطالعه کرد
  

ای . ند ارين روايت ھای تاريخیتتر از دقيق  ی شاعرانه برای درک يک دوران غالبا بسيار مھمآفريده ھا زيرا روايت ھ
ادی، را  ده، غيرع ره کنن صی، خي ای شخ رفا چيزھ ور ص همزب د ک ی کنن ان م مبي اريخی پ  از ک اثير ت رين ت  دارياٌت

ه  دگی روزان ه درون زن اھی ب ا نگ اعرانه ام ای ش ده ھ د؛ آفري ا  برخوردارن وده ھ ی و زحمتکشی ت ا م ترس م را در دس
  دارد، اما تاريخدان به آن بی توجه است، که ھميشه و پيوسته تاثير می گذارد و پايدار ترين تاثير را بر جامعه گذارند
  ترين منابع ھای بالزاک برای ما يکی از مھم  رماناين ترتيب به .دننظر او کامال معلوم و شناخته شده می آيه زيرا ب

  .ريخی در مورد زندگی اجتماعی در نخستين دھه ھای قرن نوزدھم فرانسه ھستندتا
  
  
* ترانه نيبلونگنمی توان ھيچ باالتر از اشعار ھومر يا جيل ھا و اعمال رسوالن را، به طور قطع، ارزش تاريخی ان 

ھای تاريخی بپردازند اما اعمال آنھا با چنان دخل و تصرف شاعرانه ای   شخصيتاين نوشته ھا ممکنست به. شمرد
دست آورد، بگذريم از اين ه ھا ب شخصيتچيزی شبيه به توصيفی تاريخی را از اين روايت شده اند که غير ممکنست  

 ھرگز نمی ،ھا به تنھائی ھا چنان با موجودات افسانه ای در آميخته شده اند که بر مبنای اين داستان که اين شخصيت
ترانه  جز آنچه که *اگر ما در باره آتيال. ند و کدام يک خيالی اھا تاريخی توان تعيين کرد که کدام يک از اين شخصييت

چنان که در باره مسيح، بگوئيم که ما حتی به طور  به ما می گويد نمی دانستيم،  ناچار بوديم درباره او، ھمونگ نيبل
شخصيتی * قطع نمی دانيم که چنين شخصی آيا ھرگز در جھان وجود داشته است يا خير، و آيا او ھمانند ذيگفريد

  .اسطوره ايست يا خير
  

اعرانه ای  ای ش ت ھ ين رواي ا چن رام وال اجب اع و اح م اوض اای فھ صييت ھ ن شخ ه اي اعی ای ک دايش تم                         در آن پي
ا  آن بدست داديافته اند، و بازتابی راستين را از اده ب وق الع د ف ند، ه ان ان صرفنظرارزش ه موئلف ن ک ا تک تک  از اي آنھ

ای صيت ھ ا و شخ ت ھ هواقعي ا چ رد را ت ند   منف ده باش ه آفري دازه آزادان                         .ان
شودو قھرمانانش * داستان جنگ تروا که دانسته نيست  ا در . تا چه اندازه مبنای تاريخی دارند، و شايد ھرگز دانسته ن ام

وانیباره سرشت اوضاع و احوال در ه صورت   دوران پھل اريخی دست اول را ب ع ت اددو منب سه   وايلي در دست  اودي
  .داريم
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رسوالن ھيچ چيز متيقنی را در باره زندگی و مرام مسيح نمی توانيم بياموزيم، اما ل اھا و اعم به ھمين ترتيب، از انجيل
ھنگامی . ستين مسيحی می آموزيمچيزھای بسيار با ارزشی را در باره سرشت اجتماعی، آرمانھا و آرزوھای جوامع نخ

که نقد انجيل اليه ھای مختلفی را که در اين نوشته ھا يکی روی ديگری قرار گرفته اند آشکار می کند، به ما توانائی 
 منابع پديد آمده از سوی ،در ھمان حال. می بخشدد که تحوالت اين جوامع را، دست کم تا اندازه معينی، پيگيری کنيم

نيروھای محرکه اجتماعی ای که در ھمان زمان بر مسيحيت وديان به ما امکان می دھد که در باره و يھ" مشرکان"
به اين ترتيب می توانيم آن را به منزله . پردازيمه نگری ب به ژرفو بر آن تاثير می گذاشتند، آغازين عمل می کردند 

افراد نيز می توانند بر جامعه . تاريخی استمحصول زمان خودش ببينيم و درک کنيم، و اين مبنای ھر گونه شناخت 
 ھا  ضرورتی دست دادن تصويری کامل از زمانه  آنه  برای بتاثير بگذارند، و به تصوير کشيدن چھره افراد بر جسته 

نخستين نگاه توجه ھای تاريخی، گذرا است، تنھا آذينی بيرونی است که در  اما تاثير آنھا، در مقياس دوران. بنيادی است
ھستند که سرشت  و بنيادھا اما اين پی ھا  .آن ساختمان چيزی نمی گويدو بنيادھای   را جلب می کند اما در باره پی ھا

اگر اين بنياد ھا را بتوانيم عريان کنيم، مھمترين نقش را در فھم کل اين . ش را تعيين می کنند اگیه آن ساختمان و پايند
  .ساختمان ايفا کرده ايم
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